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Revontultentien maisemat
Hankkeen rahoittaja on Interreg Pohjoinen ja
hankkeen toimintalinja on kulttuuri ja ympäristö.
Our Stories hankkeen pääkoordinaattori on Lapin
ammattikorkeakoulu Oy ja kumppaneina projektissa toimivat Studio E-City Ky Suomesta,
Ihana As! Norjasta, JORD ja Ruotsinsuomalainen
kansankorkeakoulu SveFi Ruotsista.

Revontultentien maisemat
1. Johdanto
Revontultentie ulottuu Perämeren pohjukasta
Jäämerelle. Alue on tuhansia vuosia vanhaa
kulttuuriympäristöä, täynnä tarinoita ja maisemiltaan erittäin kaunis. Revontultentie on monelle
edelleen melko tuntematon, vaikka tie nimettiin
viralliseksi matkailutieksi Suomessa jo vuonna
2002. Tämä analyysi Revontulten tien maisemista
ja vähän muustakin pyrkii osaltaan tekemään tunnetuksi tätä ainutlaatuista kulttuurialuetta.

1.2 Tavoite ja metodi			
Tämän analyysin tavoitteena on kuvailla Revontultentien maisemia Perämeren pohjukasta,
TornioHaaparannasta, Tornionjokilaaksoa pitkin
aina Norjan Storslettiin asti. Koska alue on niin
suuri, tullaan analyysi pitämään melko yleisellä
tasolla. Analyysissa on maisemakuvalla keskeinen
osa.						

Analyysin on laatinut maisema-arkkitehti, muusikko ja matkailuyrittäjä Elina Söderström Studio
E-City ky:stä, yksi Our Stories-hankkeen kumppaneista.

Varsinainen selvitystyö alkoi Our Stories hankeryhmän yhteisellä kiertoajelulla, Round
Trip:llä, jolloin koko hankeryhmä matkasi Revontultentietä pitkin kerätäkseen tarinoita ja tutustuakseen alueeseen. Sittemmin työ on jatkunut
hakemalla tietoa verkkomediasta ja kirjallisuudesta, tutkimalla karttoja, kuvia, sekä tekemällä
maastokäyntejä.

1.1 Our Stories – Meidän tarinat 			
Our Stories hankkeessa pyrimme nostamaan
esille yhteisen kulttuurihistoriamme ja -identiteettimme, jotka ovat vahvasti esillä rajan molemmin
puolin kulkevaa Revontultentietä. Revontultentie yhdistää projektin kolme Pohjoiskalottiin
kuuluvaa kumppanimaata; Suomen, Ruotsin ja
Norjan. Tavoitteena hankkeessa on edistää alueen
tarinankerrontaa ja paikallista identiteettiä paikallistamalla inspiroivia ja rajat ylittäviä tarinoita.
Tarinoiden avulla projekti edistää uteliaisuutta
Pohjoiskalottia ja Revontultentietä kohtaan.
Tarinoissa tuodaan esille paikallisia ja katoavia
kieliperintöjä, kuten meänkieltä, kveeninkieltä
ja saamenkieltä. Lopputuloksena syntyy erilaisia
tuotantoja; musiikkia, suullista tarinankerrontaa,
lyhytelokuvia, sekä Tarinakirja. 		

1.3 Mikä on maisema?
			
Maisema ympäröi meitä, se on eri tekijöistä;
elollisista ja elottomista, koostuva kokonaisuus.
Elollisia osatekijöitä ovat esimerkiksi eläimistö ja
kasvillisuus ja elottomia osatekijöitä ovat muun
muassa ilmasto, maa- ja kallioperä.
Maisema on elävä ja kehittyvä, eri luonnonilmiöt, sään vaihtelut, vesi, tuuli, aurinko, sekä
eri vuoden-ajat muokkaavat maisemaa jatkuvasti.
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Ennen kuin maanteitä tai rautateitä oli rakennettu alueelle, toimi Tornionjoki tärkeimpänä
kulkuväylänä ja kaupan reittinä aina 1830-luvulle
asti, jolloin Ruotsin puolelle rakennettiin maantie. Nykyisin jokea seuraavat molemmin puolin
maantiet ja Suomen puolella rautatie.

Myös ihminen muokkaa maisemaa asumisellaan
ja toimillaan. Esimerkki maisemasta, joka on
syntynyt ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta
on kulttuurimaisema.
Maiseman voi kokea hyvin monella tavalla, eri
aisteja käyttäen. Meidän omat henkilökohtaiset
kokemuksemme ja arvomme vaikuttavat siihen,
miten koemme ja miten tarkkailemme maisemaa.

Reitin varrella on seitsemän rajanylityspaikkaa;
Tornio/Haparanda, Ylitornio/Övertorneå, Pello,
Kolari/Pajala, Muonio, Karesuvanto ja Kilpisjärvi.

1.4 Mikä Revontultentie?			
Revontultentie alkaa Perämeren rannalta TornioHaaparannasta ja seuraa valtatie E8:aa Suomen
puolella ja valtatie 99:ää Ruotsin puolella,
Tornionjoen molemmin puolin, aina Kilpisjärvelle
ja sieltä Norjan puolelle ja edelleen Storfjordin kautta Tromssaan. Revontultentie tunnettiin
aiemmin nimellä ”Neljän tuulen tie”. Viralliseksi
matkailutieksi Revontultentie nimettiin vuonna
2002. E8-tien kehittäminen matkailutieksi alkoi
vuonna 2001 Suomen, Ruotsin ja Norjan välisenä
hanketyönä. Tavoitteena on ollut parantaa alueiden yhteistyötä ja saada lisäarvoa alueen matkailumarkkinoinnille ja kehitystyölle.

TornioHaaparannan vilkas rajanylityspaikka.
Kuva: Stefan Haapaniemi.

Revontultentien kyltti. Lähde:karesuando.se
3

Revontultentien maisemat

Meri ja joet, kuten Tornionjoki muodostivat vielä
1800-luvulla alueen tärkeimmät kulkuväylät.
Lähde:Wikipedia

Revontultentie kulkee molemmin puolin
Tornionjokea. Tien varrella on seitsemän
rajanylityspaikkaa.

Ilmakuva:Lentokuva
Vallas Oy/www.tornio.fi
Revontultentie alkaa TornioHaaparannasta ja kulkee molemmin puolin Tornionjokea kohti pohjoista.
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2. Revontultentien maisemat
2.1 Historia					
Revontultentien maisemilla on jännittävä historia.
Kaunis ja monivivahteinen pohjoisen maisema on
luonnon voimien; jään, tuulen, veden ja auringon
muovaama, sekä meidän ihmisten muokkaama.
Alueen meret ja suuret pohjoisen virrat, runsaine
kalasaalineen sekä jokilaaksojen viljavat maat
ja metsien puutavara ja riista ovat houkutelleet
ihmisiä kautta aikojen ja luoneet mahdollisuuden
elämälle pohjoisessa.		
Pohjoiskalotissa ovat eri heimot ja kielet tulleet
ja menneet jo vuosituhansien ajan. Vanhat kartat
kertovat näistä muinaisista heimoista ja valtakunnista, kuten esim. kveenit eli kainulaiset, bjarmit,
karjalaiset, lappalaiset, hämäläiset, saamelaiset,
juutit, göötit, hälsingit ja pohjanmiehet jne. 		
Me, jotka nyt asumme ja elämme täällä, olemmekin varsinainen sekoitus eri kulttuureja ja kansoja.

Pohjolan eri heimoja n. 1000-luvulla. Lähde:Wikipedia

Revontultentien alue oli varsinkin 1700-luvulla
tutkimusmatkailijoiden suosiossa ja täällä ovat
suorittaneet tutkimuksia esim. Carl von Linné,
Anders Celsius, Pierre De Maupertuis ja Friedrich
Georg Wilhelm von Struve, sekä tietysti Anders
Hellant, Tornionlaakson oma tiedemies. Kuultuaan jännittäviä matkakertomuksia eksoottisesta
Tornionlaaksosta keijuineen ja maailman pohjoisimmasta kaupungista Torniosta alkoi tutkimusmatkailijoiden vanavedessä saapua myös muita
matkalaisia. Pohjoisen ensimmäinen matkakohde
oli syntynyt!

Alue on aina mielletty jokseenkin rajattomaksi.
Silloin, kun mitään valtioita ei ollut edes olemassa, kulkivat reitit pääasiassa itä-länsi suunnassa.
Eri kieliä puhuvat heimot elivät alueella pääosin
sovussa, metsästäen, kalastaen, kauppaa tehden,
karjaa pitäen ja viljellen. Tänään ovat elinkeinot
osin muuttuneet ja vanhojen tilalle on tullut uusia,
kuten teollisuus. Valtioiden synnyttyä ovat rajat
paikoin luoneet keinotekoisia esteitä vanhoille
kulkureiteille ja asuinpaikoille, mutta silti alueen
asukkaat ovat jatkaneet kanssakäymistä keskenään rajoista piittaamatta.
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Carta Marina oli ensimmäinen Pohjoismaita kuvaava kartta, jossa oli paikannimet ja paikkojen kuvauksia.
Kartan loi Roomassa työskennellyt ruotsalainen Olaus Magnus, joka sai 12-vuotisen työnsä päätökseen vuonna 1539.
Lähde:Wikipedia.
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Historiallinen näkymä. Kohta 400 vuotta vanha Tornion kaupunki, jonka perusti kuningas Gustav II Adolf v. 1621.
Kuva: Tornionlaakson maakuntamuseo.

2.2 Maisemakuva			

Alueen eteläosassa TornioHaaparannassa maisemakuvaa hallitsee Perämeri ja sen kaunis saaristo
sekä mereen laskeutuva, leveä Tornionjoki. Se
halkoo maisemaa majesteettisena ja voimakkaana,
kuin elämänlanka. Tornionjoki ja muut alueen
joet luovat alueelle aivan omanlaatuisensa ja kauniin maiseman. Runsasriistaiset metsät, kalaisat
joet ja järvet ja suotuisa ilmasto, sekä hedelmällinen maaperä ovat jo varhain houkutelleet asukkaita Tornionlaaksoon. Tornionlaakson vaihtelevat luonnonmaisemat ja maisemaan kauniisti
sulautuneet kulttuurimaisemat; kylät, niityt ja
yksittäiset rakennukset ovat valtakunnallisestikin
arvokkaita. Asutus ja elämä keskittyvät Tornionlaaksossa Tornionjoen ympärille. Vanhin asutus
sijaitsee lähellä rantaa muodostaen nauhamaisia
kyliä. Maasto on tasaista ja kasvillisuus rehevää.
					

Tornionjoki luo alueelle aivan omanlaatuisen ja kauniin
maiseman.
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Moderni kaupunkirakentaminen on syrjäyttänyt monta vanhaa puutalokortteliaTornion ja
Haaparannan keskustoissa, mutta onneksi osa
arvokkaista historiallisista rakennuksista on myös
säästynyt ja kunnostettukin.
Taajamien ulkopuolella maisemassa näkyy vielä
nauhamaisesti jokivarsia seuraavaa perinteistä
asutusta, laakeita peltoja ja niittyjä. Lukuisat
pikkujoet, jotka haarautuvat Tornionjoesta pilkkovat maisemaa. Kauniita jokinäkymiä on alueen
eteläosassa runsaasti.
Åströmin kartanon vanha perinteinen pihapiiri Torniosta.

Perämeren saariston maisemat ovat ainutlaatuiset. Näkymä Perämeren kansallispuistosta, Sarvi-saaresta.
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Kukkolankosken kulttuurimaisemaa.

Siirtyessämme jokilaaksoa ylöspäin, maasto
muuttuu kumpuilevammaksi. Nauhamainen,
jokirantaa seuraileva asutus jatkuu melkeinpä
katkeamatta molemmin puolin ”Väylää” Ylitorniolle saakka. Vaarojen, kuten Aavasaksan ja
Pullinkivaaran, laet piirtyvät horisontissa talojen
ja peltojen takana.

Aavasaksan vaara siintää viljelysmaiseman takaa.

Ennen vanhaan oli helpompi liikkua pitkin “Väylää”.
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Kattilakoskella on Ruotsin puolella taukopaikka aivan jokirannassa,
josta on kaunis näkymä koskelle ja joelle.

Taukopaikka Ylitorniolla. Näkymä joelle on kaunis,
mutta itse taukopaikkaa voisi kehittää mukavemmaksi.

Pajalan-Kolarin - ja
Muonionseudulla maisema
muodostuu pääasiassa
suhteellisen tasaisesta,
loivasti kumpuilevasta
metsien ja soiden peittämästä maastosta. Alueen
tiestö ja asutus noudattelee
maaston muotoja seuraten
jokilaaksoa.
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Jokinäkymiä on useita ja niihin saa uusia
näkökulmia jos väliin ajaa joen toista puolta.

reunat ja tunturiketju muodostavat maisemassa
vallitsevat suuret linjat.

Alueen puolivälissä, Pajalan - Kolarin - ja Muonion seudulla maisema muodostuu pääasiassa
suhteellisen tasaisesta, loivasti kumpuilevasta
metsien ja soiden peittämästä maastosta. Suurin
osa soista on karuja aapasoita. Metsätaipaletta on
alueen keskivaiheilla paikoin jo paljon, mutta rannan läheiset kylät ja niitä ympäröivät viljelysmaat
ovat avoimia ja mahdollistavat myös näkymiä
joelle. Alueen tiestö ja asutus noudattelee maaston
muotoja ja seuraa jokilaaksoa.

Enontekiön ja Kilpisjärven alueella maisemakuva
muuttuu jylhäksi ylätunturiseuduksi, jota hallitsevat korkeat tunturit kuten Saana ja suuret
järvet kuten Kilpisjärvi. Kasvillisuus on ankarien
olosuhteiden vuoksi karua ja tundramaista. Laaksoissa on tunturikoivikoita, ylävämmät alueet
ovat puuttomia.
Maisema on hyvin jylhää, kun siirrymme Norjan
puolelle Skibotniin tai Yykeänperälle, kuten sen
suomenkielinen nimi kuuluu. Matkalla Kilpisjärveltä Norjanmerelle maastonmuodot jyrkkenevät, ja korkeuserot laaksonpohjien, vuonojen
sekä vuorten välillä kasvavat nopeasti, vaikkakin
jo Kilpisjärven maastossa on muuhun Suomeen
verrattuna selvästi vuoristomaisempia piirteitä.
Tie kiemurtelee kuin serpentiini vuorten lomassa,
kunnes saavumme Lyngenfjordenin/ Yykeänvuononrantaan, jolloin maisema avautuu.

Pohjoisempana maasto muuttuu jyrkemmäksi,
tunturiseuduksi. Maisema on enimmäkseen laajaalaista, jossa jokiväylä, suurten metsäalueiden

Kilpisjärven maisemia. Taka-alalla Saanatunturi.

Norjan puolella maastonmuodot jyrkkenevät.
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Vuononrantanäkymä Storsletistä.

Tie kulkee eteenpäin kohti Storslettiä vuononrantaa seuraten. Näkymät ovat upeat. Storslett,
johon matkamme päättyy on Nordreisan kunnan
keskustaajama, joka sijaitsee Reisadelenissa, Reisavuonon eteläpäässä. Maisemakuvaa hallitsevat
Reisadalenin molemmin puolin kohoavat korkeat
vuoret ja laakson pohjalla virtaava Reisajoki, sekä
vuono, jonka rannalla seistessä voi aistia Jäämeren läheisyyden. Tänne, Revontultentien toiseen
päähän, on Tornionjokilaaksosta kuljettu vuosisatojen ajan metsästämässä ja kalastamassa. Moni
jäi myös alueelle pysyvästi asumaan. Maisemakuvassa suomalaisperäisen väestön ts. kveenien
jälki näkyy selvästi. Tullessaan heillä oli mukana
hevosia, lehmiä ja lampaita ja he aloittivat maanviljelyn. Kveenit perustivat myös useita nykyisiä
norjalaiskyliä ja -kaupunkeja. Esimerkiksi Altan
kaupunki Pohjois-Norjassa on vanha kveenien
siirtokunta, Alattio.

Reisadalen

Suomalaiset toivat mukanaan kotieläimiä pohjoisNorjaan. Kuvassa oleva Nordlandin - Lyngenin hevonen on osittain sama kuin Suomen hevonen.
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3.Yleisvaikutelma
Kuinka autoilijana koen Revontultentien – ja sen maisemien vahvuudet
+ puhdas ja kaunis luonto
+ perinnemaisemat, elävää perintöä
+ kulttuuriympäristöt, mielenkiintoinen ja pitkä historia
+ elävät kylät
+ viihtyisät kaupunkiympäristöt
+ kauniit näkymät
+ vesistöt; joet, meret, järvet, vuonot
Kuinka autoilijana koen Revontultentien- ja sen maisemien heikkoudet
- tuntemattomuus
- arkipäiväisyys, mikä tahansa tie
- paikoin yksitoikkoinen maisema ja näkymien puute
- levähdyspaikkojen sisällössä ja lukumäärässä parantamisen varaa
- tietoisuus naapurimaassa kulkevasta rinnakkaistiestä olematon
- tiestä tiedottamisessa parantamisen varaa
- alueen potentiaalia, tarinoita, historiaa jne. ei hyödynnetä tarpeeksi
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4. Toimenpide-ehdotuksia
•

Revontultentie-kylttien määrän lisääminen. Kehitetään uusi symboli Revontultentielle?

•

Revontultentien symbolien laajempi käyttäminen esim. reitin varrella sijaitsevien yritysten markkinoinnissa.

•

Kehitetään Revontultentien yhteyteen vaihtoehtoisia kulkutapoja ja -reittejä esim. hevosella, veneellä tai porolla. Elämyksellinen vaeltaminen historiallisia kulkureittejä pitkin?

•

Revontultentie = elämyksellinen tie. Tutustu nähtävyyksiin ja käy tapahtumissa Revontultentien
varrella.

•

Selkeytetään yhteyttä Suomen ja Ruotsin välillä kehittämällä Revontultentietä kokonaisuutena
-yhtenä reittinä, vaikka tie kulkeekin molemmin puolin jokea.

•

Lisätään Revontultentien varrella sijaitsevien levähdyspaikkojen määrää, sekä kehitetään levähdyspaikkoja niin, että niiden avulla voidaan informoida matkailijoita alueen tarinoista, historiasta,
tapahtumista, luonnosta, ilmiöistä jne.

•

Kauniiden näkymien esille tuominen reitin varrella.

•

Tarinoiden esille tuominen reitin varrella/maisemassa.

Revontultentien yhteyteen voitaisiin
kehittää vaihtoehtoisia reittejä,
elämyksellistä vaeltamista historiallisia kulkureittejä pitkin esim. hevosella? Kuva:Saagan Issikat.
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4.1 Miten tuoda tarinat näkyville? Esimerkkejä Revontultentien varrelta

Kukkolaforsenin tienviitta /opaste pysäyttää.

Kukkolankosken opastekyltti on myönteisellä tavalla
erilainen.

Kunnostetut, vanhat rakennukset kertovat tarinaa menneiltä
ajoilta. Kuvassa vanha norjansuomalaisten/kveenien talo.

Särkilahden kappeli Övertorneån pohjoisuolella huuhtoutui
v. 1617 kevättulvien mukana Tornionjokeen. Nyt paikalle on
rakennettu uusi kappeli Revontultentien varrelle.

Tämä veteraaniauto Muoniossa, kertoo tarinaa
Lapin talvimatkailun alkuajoista.
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Lovikan kylässä on tuotu esille tarina Lovikan vanttuusta tällä tavalla.

Ota paussi “Suptallen - Ryyppymännyn” juurella.
Taukopaikka, jolla on tarina Vittangissa.

4.2 Loppupuinti
										
Revontultentie mielletään tällä hetkellä pääasiassa kulkureitiksi, kohteesta A kohteeseen B. Sillä on
kuitenkin potentiaalia kehittyä itse matkakohteeksi. Revontultentien alueella on paljon tarinoita, tapahtumia, kulttuuria, historiaa ja kaunista luontoa. Suhteellisen pienillläkin toimenpiteillä olisi mahdollista tuoda kaikki tämä tiellä kulkevien tietoisuuteen, ainakin herättää matkalaisessa kiinnostuksen,
joka mahdollisesti johtaa hänet “tarinan lähteelle”. Yhdessä kehittämällä ja ideoimalla voimme kehittää Revontultentiestä ja sitä ympäröivästä maisemasta elämyksellisen matkakohteen, mikä on paljon
enemmän kuin pelkkä läpikulkureitti.
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